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Białowieża, 19 lutego 2021 r. 
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Zakład Lasów Naturalnych 

ul. Park Dyrekcyjny 6 

17-230 Białowieża 

 

 

 

 

Recenzja na temat osiągnięcia naukowego Pana dra inż. Srdana Kerena 

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk rolniczych, dyscyplinie nauk leśnych 

pt. 

„Cechy strukturalne drzewostanów o charakterze pierwotnym budowanych 

przez buka, jodłę i świerka w środkowej części Gór Dynarskich” 
 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania niniejszej opinii stanowi pismo (4DL-521-2/2020.323) 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny, prof. dr hab. Jarosława Sochy z dnia 14.12.2020 r. 

informujące o powołaniu mnie przez Radę, po akceptacji Rady Doskonałości Naukowej 

w funkcji recenzenta komisji habilitacyjnej Pana dra inż. Srdana Kerena. Do wskazanego pisma 

dołączono cykl jednotematycznych publikacji oraz bardzo obszerną dokumentację, 

przygotowaną zgodnie z wymogami formalno-prawnymi stawianymi dla kandydatów 

ubiegających się o stopień doktora habilitowanego. 

2. Podstawowe dane o Kandydacie 

Pan dr Srdan Keren urodził się w 1982 r. na terenie Republiki Bośni i Hercegowiny. Studia 

wyższe ukończył w 2010 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia). Dyplom 

doktora nauk leśnych otrzymał 9 kwietnia 2015 roku po obronie rozprawy doktorskiej na 

Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), (Wydział Biotechnologii, Instytut Leśnictwa). Tytuł 

rozprawy (wg przysięgłego tłumacza języka słoweńskiego) był następujący: „Różnorodność 

struktur drzewostanów w dwóch mieszanych górskich pralasach i bliskich lasach 

gospodarczych w Bośni i Hercegowinie”. Miejsca i okres pracy podano poniżej: 

 październik 2010 – wrzesień 2015: asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra Ekologii 

i Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet w Banja Luce, Bośnia i Hercegowina; 
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 lipiec 2016 – grudzień 2016: asystent naukowy, Zakład Biometrii i Produkcyjności 

Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; 

 październik 2015 – luty 2016: adiunkt naukowo-dydaktyczny, Katedra Ekologii 

i Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet w Banja Luce, Bośnia i Hercegowina; 

 grudzień 2016 – obecnie: adiunkt naukowo-dydaktyczny, Katedra Zarządzania 

Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie. 

 

3. Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe dr inż. Srdan Keren przedstawił zestaw pięciu publikacji opatrzonych 

wspólnym tytułem: „Cechy strukturalne drzewostanów o charakterze pierwotnym budowanych 

przez buka, jodłę i świerk w środkowej części Gór Dynarskich”. 

Składa się ono z prac opublikowanych w latach 2017-2020 w renomowanych czasopismach 

międzynarodowych, indeksowanych, cztery artykuły opublikowano w czasopiśmie Forests, 

a jeden w czasopiśmie Forest Ecology and Management. Zgodnie z deklaracjami współautorów 

we wszystkich publikacjach Habilitant był autorem pierwszym (wiodącym), lub/i o znacznym 

udziale pracy włożonych w ich tworzenie. Cztery publikacje są wieloautorskie (do 

3 współautorów), jedna jest publikacją samodzielną, co w obecnie rzadko się zdarza, i moim 

zdaniem, zasługuje na pochwałę i zaznaczenie. Świadczy to zarówno o umiejętności pracy 

zespołowej, jak i samodzielnej. 

Pan dr inż. Srdan Keren już od początku swojej kariery naukowej interesował się lasami 

o charakterze pierwotnym w Górach Dynarskich. Drzewostany o charakterze pierwotnym 

złożone z buka, jodły i świerka cechują się dużą powierzchnią pola przekrojowego oraz 

zasobnością (do około 1200 m3 /ha). Według Jego badań, w analizowanych drzewostanach 

o charakterze pierwotnym oraz w drzewostanach gospodarczych zagospodarowanych 

przerębowo rozkłady pierśnic dla wszystkich gatunków łącznie reprezentują typ odwrotnie 

sigmoidalny lub ujemnie wykładniczy. Ważnym wnioskiem, wynikających 

z przeprowadzonych badań było stwierdzenie, że zagęszczenie drzew najgrubszych o pierśnicy 

ponad 50 cm, a zwłaszcza ponad 80 cm, było istotnie większe w drzewostanach o charakterze 

pierwotnym niż w lasach zagospodarowanych tradycyjną dla regionu formą rębni przerębowej. 

Rozkłady pierśnic i przestrzenny wzorzec występowania buka wskazywały na równowagę 

demograficzną, która przejawiała się losowym lub regularnym typem rozmieszczenia 

przestrzennego oraz odwrotnie sigmoidalnym typem rozkładu pierśnic. Cechy te wykazywała 
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populacja buka w badanych rezerwatach na terenie Bośni i Hercegowiny. Odmienny wzorzec 

dynamiki tego gatunku stwierdzono natomiast na obszarze Parku Narodowego Tara 

w zachodniej Serbii. Jodła i świerk cechowały się brakiem równowagi demograficznej, o czym 

świadczył jednomodalny rozkład pierśnic tych gatunków przy losowym typie ich 

rozmieszczenia. W jednym z analizowanych rezerwatów w zachodniej Serbii, w okresie 50 lat 

badań nastąpiły istotne zmiany struktury pierśnic drzewostanów, wskazujące na większą 

stabilność demograficzną jodły i świerka. 

Habilitant w wielu publikacjach podejmuje polemikę z klasyczną teorią cyklu 

rozwojowego lasu pierwotnego zawartą m. in. opracowaniach wybitnych naukowców 

Leibundguta, (1993) i Korpela, (1995), zakładającą niewielki udział płatów reprezentujących 

fazę przerębową. W niektórych analizowanych obiektach, (przy zastosowaniu przestrzennej 

skali analizy o powierzchni 450 m2), udział płatów fazy przerębowej wahał się w bowiem 

przedziale od 15% do 37,5%. Ponadto, analizowane indeksy struktury potwierdziły bardzo duże 

zróżnicowanie wymiarów i gatunków drzew w skali sąsiadujących drzew, podobnie jak 

w innych drzewostanach o charakterze pierwotnym budowanych przez buk, jodłę i świerk 

w innych regionach (Paluch i in., 2015; Král i in.., 2016; Zenner i Peck, 2018). 

Habilitant wykazał również, że bardzo małe ekologicznie powierzchnie wielkości od 

2 do 15 arów cechują się zbliżonym zróżnicowaniem pierśnic i formą zmieszania gatunków 

drzew. Zwiększenie powierzchni poletek istotnie wpływało na zróżnicowanie gatunkowe 

wyrażone wskaźnikiem Shannona. Miąższości drzew martwych były natomiast istotnie 

większe w lasach pierwotnych. Autor cyklu publikacji stwierdził, że w środkowej części Gór 

Dynarskich miąższość martwych drzew w badanych drzewostanach gospodarczych była 

większa od wartości podawanych z innych rejonów Europy. Dalsze jej zwiększenie w celu 

nadania drzewostanom zagospodarowanym bardziej naturalnego charakteru, może być 

trudniejsze niż utrzymanie właściwej struktury pierśnic drzewostanu. 

Przedstawione prace stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej w zakresie nauk 

leśnych. 

 

4. Ocena pozostałego dorobku naukowego i aktywności naukowej 

Zainteresowania badawcze Habilitanta są szerokie i obejmują wiele aspektów teoretycznych 

i praktycznych leśnictwa europejskiego, dotycząc, przede wszystkim, drzewostanów 

o charakterze pierwotnym oraz szerokiego poznawania i naśladowania, przynajmniej 
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niektórych procesów naturalnych, w gospodarowaniu złożonymi, górskimi ekosystemami 

leśnymi z udziałem buka, jodły i świerka jako gatunków wiodących. 

Sumaryczny dorobek naukowy Habilitanta jest, moim zdaniem, znaczący. Już przed obroną 

doktoratu składał się z kilku, wieloautorskich publikacji opublikowanych w różnych 

czasopismach, w tym o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, co świadczy o umiejętnościach 

publikacyjnych i dobrej współpracy z innymi badaczami. Publikacje naukowe poza cyklem 

tematycznym, opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 

Reports (JRC), to: przed doktoratem jedna publikacja, a po doktoracie 6 publikacji, mających 

znaczny, sumaryczny IF. Moim zdaniem, znaczna jest aktywność publikacyjna również 

w sferze publikacji naukowych poza cyklem tematycznym, opublikowanych w czasopismach 

niebędących w bazie Journal Citation Reports (JRC) przed doktoratem to aż 8 publikacji, 

a jedna po doktoracie. Rozwój naukowy Habilitanta jest znaczący, a intensywność i jakość 

publikacji sukcesywnie się zwiększa. 

Zaprezentowane publikacje są istotne i wskazują na bardzo dobry rozwój naukowy 

Habilitanta. Wygłosił On również kilka, wieloautorskich referatów na konferencjach 

międzynarodowych, które są bardzo wartościowym podsumowaniem wielu wyników prac 

naukowo-badawczych. 

Habilitant bierze udział w projekcie pod tytułem „Innowacyjne strategie zarządzania 

lasami dla zrównoważonej bioekonomii w dobie zmieniających się warunków klimatycznych 

i osłabienia stabilności drzewostanów (ang. Innovative forest MAnagEment STrategies for 

a Resilient biOeconomy under climate change and disturbances (I-MAESTRO), który został 

wyłoniony w międzynarodowym konkursie z zakresu gospodarki leśnej pt. „ForestValue – 

Innovating the forest-based bioeconomy”. Projekt jest realizowany przez polski zespół 

z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. 

J. Sochy we współpracy z badaczami z Francji, Niemiec i Słowenii. W zakres zadań 

wykonywanych przez Habilitanta, w projekcie I-MAESTRO wchodzi, przede wszystkim, 

analiza danych i przegląd literatury pod względem wpływu złożoności strukturalnej 

drzewostanów na bioróżnorodność, oraz z drugiej strony, ich odporność na zaburzenia na 

różnych skalach przestrzennych. 

Habilitant zrealizował również kilka projektów, w tym między innymi projekty 

finansowane ze środków Rządu Republiki Słowenii oraz Ministerstwa Nauki i Technologii 

Republiki Serbskiej w ramach projektu bilateralnego pomiędzy Wydziałem Leśnym 

Uniwersytetu w Banja Luce oraz Wydziałem Biotechnicznym Uniwersytetu w Lublanie. 

Projekty dotyczyły ważnych obecnie tematów np. wykorzystanie biomasy jako źródła energii, 
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plantacji świerkowych, monitoringu zdrowotności lasu. Były one finansowane przez różne 

instytucje rządowe Republiki Serbskiej. Habilitant potrafi więc skutecznie zdobywać fundusze 

na badania naukowe i realizacji swoich zainteresowań badawczych. Wykonywał bardzo wiele 

różnorodnych projektów o dużych walorach poznawczych i praktycznych, w tym między 

innymi uczestniczył w bardzo dużych, innowacyjnych projektach np. BIOSTRATEG i Leśne 

Gospodarstwa Węglowe, w których wykorzystywał swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę 

i doświadczenie zdobyte we wcześniejszych projektach. 

5. Dane naukometryczne 

Punktacje Impact Factor (IF) według bazy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 

opublikowania, wynosiły: IF za publikacje wchodzące w skład cyklu tematycznego (po 

doktoracie): 11,843 IF, za publikacje poza cyklem tematycznym po doktoracie: 14,245 IF, a za 

publikacje przed doktoratem: 1,449. 

Sumaryczny Impact Factor (IF) wszystkich publikacji osiągnął znaczną wartość 

i wyniósł: 27,537. Łączna liczba cytowań w bazie Web of Science wynosiła 116, a liczba 

cytowań bez autocytowań: 94. Indeks Hirscha według bazy Web of Science osiągał wartość 6. 

Suma punktów artykułów z lat 2014-2018 została obliczona wg ujednoliconego wykazu 

czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z dnia 

26.01.2017 roku. Suma punktów dla artykułów z 2020 r. została obliczona wg wykazu 

czasopism naukowych MNiSW z dnia 18.12.2019 roku. 

Przed doktoratem: 30 pkt. (jedna publikacja z 2014 roku). 

Po doktoracie lista publikacji jest dużo większa. Punktacja przedstawia się następująco. 

Liczba punktów za publikacje z cyklu tematycznego: 305 (105 pkt. za trzy publikacje z okresu 

2014-2018 i 200 pkt. za dwie publikacje z 2020 roku). 

Liczba punktów za publikacje poza cyklem tematycznym: 320 (180 pkt. za pięć publikacji 

z okresu 2014-2018 i 140 pkt. za jedną publikację z 2020 roku). 

Łączna liczba punktów za wszystkie publikacje po doktoracie: 625 (285 pkt. za osiem 

publikacji z okresu 2014-2018 i 340 pkt. za trzy publikacje z 2020 roku). 

Łączna liczba punktów za wszystkie publikacje przed i po doktoracie: 655 (315 pkt. za dziewięć 

publikacji z okresu 2014-2018 i 340 pkt. za trzy publikacje z 2020 roku). 

 

Aktywność publikacyjną Habilitanta ocenami bardzo wysoko. Stanowi ona duży wkład 

w rozwój nauk leśnych. 
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6. Ocena działalności organizacyjnej i współpracy międzynarodowej oraz dorobku 

dydaktycznego i popularyzatorskiego 

 

6.1. Staże naukowe 

Pan dr S. Keren w drugiej połowie 2015 roku, odbył 2-miesięczny staż w ramach współpracy 

naukowej na Uniwersytecie w Lublanie. Uczestniczył również w krótkich stażach (do jednego 

miesiąca) w formie realizacji badań oraz szkoleń związanych bezpośrednio z naukami leśnymi 

na Słowacji, w Niemczech, Czarnogórze i Macedonii Północnej, a w Stanach Zjednoczonych 

ukończył kurs języka angielskiego. Po realizacji stażu (23.03–03.04.2015), odbytego w ramach 

projketu COST FP1304 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, został zatrudniony na 

stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania Zasobami Leśnymi. Habilitant podkreśla, że 

języka polskiego uczy się od 2016 roku. 

 

6.2. Działalność dydaktyczna 

W latach 2010-2016 najpierw jako asystent, a później jako adiunkt naukowo-dydaktyczny, 

prowadził ćwiczenia z przedmiotów ekologia lasu, hodowla lasu oraz meteorologia leśna na 

Wydziale Leśnym w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) w języku serbsko-chorwackim. Jako 

adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Leśnym Krakowie od grudnia 2016 r. do chwili 

obecnej prowadzi ćwiczenia z przedmiotów: technologie informacyjne oraz biometria leśna 

(statystyka matematyczna). We współpracy z pracownikami Katedry Zarządzania Zasobami 

Leśnymi w Krakowie opracował materiały dydaktyczne (w postaci skryptu) w zakresie 

statystyki matematycznej (Wertz B., Ochał W., Keren S., 2017/18. Materiały do ćwiczeń ze 

statystyki matematycznej). W roku akademickim 2018/19 prowadził także zajęcia w języku 

angielskim z przedmiotu „Biometry and Forest Productivity” ze studentami zagranicznymi 

w ramach studiów magisterskich organizowanych przez Wydział Leśny w Krakowie. Nie 

podano informacji, czy Pan dr S. Keren był promotorem lub recenzentem prac inżynierskich 

lub magisterskich. 

Całokształt działalności dydaktycznej Habilitanta oceniam jednakże bardzo pozytywnie. 

 

6.3. Działalność organizacyjna 

 

Habilitant angażuje się mocno w działalność organizacyjną Wydziału Leśnego Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie. Był współorganizatorem międzynarodowego spotkania plenarnego 

(MC plenary meeting) i konferencji organizowanej w ramach akcji COST PROFOUND, która 

odbyła się na Wydziale Leśnym w Krakowie. Aktywnie pracuje na rzecz promocji studiów, 
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pozyskania kandydatów na studia oraz organizacji olimpiad wiedzy. Przykładem może być fakt 

uczestnictwa jako członek jury w eliminacjach centralnych XLIII edycji „Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które odbyły się w czerwcu 

2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. W ramach 

aktywności organizacyjnej został powołany i pracuje w składzie Zespołu ds. Monitorowania 

Działalności Naukowej Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Obecnie jest członkiem komitetu 

organizacyjnego konferencji międzynarodowej ForestSAT, która będzie dotyczyć 

zastosowania nowoczesnych technik i analiz przestrzennych w leśnictwie. Pan dr S. Keren 

został dwukrotnie nagradzany za działalność naukową przez Rektora UR w Krakowie. 

Współpracuje z administracją leśną Lasów Państwowych i Biurem Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej w zakresie szkoleń, wykonywania opinii i realizacji projektów badawczych. Działalność 

organizacyjna Habilitanta jest więc szeroka i wszechstronna, rozwijająca dla Wydziału, całej 

Uczelni i otoczenia społeczno-gospodarczego. 

 

7. Konkluzja 

 

Bardzo wysoko, pozytywnie oceniam zaprezentowane osiągnięcie naukowe, całokształt 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz inne aspekty pracy zawodowej Pana 

dr Srdana Kerna. 

Przedstawione materiały dają solidną podstawę do stwierdzenia, ze Habilitant spełnia 

warunki (określone w art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. 

2018 poz. 1668 ze zm.) do nadania Mu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie nauki leśne. W związku z tym rekomenduję Komisji 

Habilitacyjnej pozytywne zaopiniowanie przedłożonego wniosku. 

 

 

 

        


